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DK - STIGE
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af 
din nye stige, beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning, før du tager stigen 
i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle få 
brug for at genopfriske din viden om stigens 
funktioner. 

Tekniske data

Belastning: maks. 150 kg

Særlige sikkerhedsforskrifter

Kontrollér visuelt før hver brug, at stigen ikke 
er beskadiget, og at den er sikker at bruge.

Hvis stigen er beskadiget eller mangler 
dele, må der ikke foretages midlertidige 
reparationer på den. Hvis stigen er defekt, 
skal den kasseres.

Undgå, at der kommer snavs og lignende på 
stigen, f.eks. våd maling, mudder, olie og sne. 
Bær rene sko. Brug ikke løstsiddende sko eller 
sko med glatte såler.

Identi� cer eventuelle elektriske risici 
i arbejdsområdet, f.eks. strømførende 
ledninger eller uisoleret elektrisk udstyr. Brug 
en ikke-ledende stige, hvis du skal udføre 
elektrikerarbejde, og det ikke er muligt at slå 
strømmen fra.

Fold stigen ud, og fastgør den om muligt i 
denne position.

Stigen skal placeres på et jævnt, plant og 
fast underlag. Stil aldrig stigen på andre 
genstande for at øge dens højde. Stil aldrig 
stigen foran en dør, som åbner ind mod 
stigen.

Stå midt på trinnene.

Læn dig aldrig ud over siden på stigen.

Overbelast aldrig stigen. Stigen er kun 
beregnet til brug af 1 person ad gangen.

Flyt ikke stigen, mens du selv eller andre står 
på den.

Undgå, at børn leger på stigen.

Stigen skal opbevares og transporteres rent, 
tørt og sikkert.

Opbevar ikke noget på stigen.

Piktogramforklaringer

1. Advarsel mod fald fra stigen. 

2. Læs brugsanvisningen.

3. Kun til privat brug.

4. Maksimal samlet belastning.

5. Brug ikke stigen på et ujævnt eller blødt 
underlag.

6. Efterse stigen efter levering. 

 Kontroller visuelt før hver brug, at stigen 
ikke er beskadiget og er sikker at bruge. 

 Brug ikke en beskadiget stige.

7. Slå stigen helt ud inden brug.

8. Stigen må ikke stilles på et forurenet 
underlag.

9. Stå ikke af fra siden af stigen til et andet 
niveau.

10. Stå ikke på de øverste to trin på en stige 
uden en platform og en hånd/knæ-bøjle.

11. Maksimalt antal brugere.

12. Ræk ikke for langt.

13. Kun til indendørs brug.
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Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya stege rekommenderar vi att du 
läser denna bruksanvisning innan du börjar 
använda den. Vi rekommenderar dessutom 
att du sparar bruksanvisningen ifall du 
behöver läsa informationen om de olika 
funktionerna igen. 

SE - STEGE

Teknisk information

Belastning: max. 150 kg

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Kontrollera visuellt att stegen inte är skadad 
innan varje användning och att den är säker 
att använda.

Om stegen är skadad eller saknar delar får 
tillfälliga reparationer inte utföras. Om stegen 
är defekt ska den kasseras.

Undvik smuts och liknande hamnar på 
stegen, t.ex. våt målarfärg, lera, olja och snö. 
Använd rena skor. Använd inte löst sittande 
skor eller skor med hala sulor.

Identi� era eventuella elektriska risker inom 
arbetsområdet, t.ex. strömförande ledningar 
eller oisolerad elektrisk utrustning. Använd 
en icke-ledande stege om du ska utföra 
elektriskt arbete, och det inte är möjligt att 
stänga av strömmen.

Fäll ut stegen och fäst den i denna position 
om möjligt.

Stegen ska placeras på ett jämnt, plant och 
fast underlag. Ställ aldrig stegen på andra 
föremål för att öka höjden. Ställ aldrig stegen 
framför en dörr som öppnas inåt mot stegen.

Stå mitt på stegen.

Luta dig aldrig ut över sidan på stegen.

Överbelasta aldrig stegen. Stegen är endast 
beräknad för användning av 1 person i taget.

Flytta inte en stege medan du själv eller 
andra står på den.

Undvik att barn leker på stegen.

Stegen ska förvaras och transporteras rent, 
torrt och säkert.

Förvara inte något på stegen.
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Piktogramförklaringar

1. Varning mot fall från stegen. 

2. Läs bruksanvisningen.

3. Endast för privat bruk.

4. Max. total belastning:

5. Använd inte stegen på ojämnt eller mjukt 
underlag.

6. Kontrollera stegen efter leverans. 

 Kontrollera visuellt att köksstegen inte är 
skadad innan varje användning och att 
den är säker att använda. 

 Använd inte stegen om den är skadad.

7. Fäll ut stegen helt innan användning.

8. Stegen får inte ställas på ett smutsigt 
underlag.

9. Kliv inte från sidan av stegen till en annan 
nivå.

10. Stå inte på de två översta stegen på en 
stege utan en plattform och armbågs- 
och knäskydd.

11. Maximalt antal användare.

12. Sträck dig inte för långt.

13. Endast för inomhusbruk.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 
Modellnumret � nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna 
bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin 
helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska 
eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering 
eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett 
informationslagrings- och informationshämtningssystem, 
utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.
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